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OPPSUMMERING AV INNSPILL

Oppdrag 7120551 Revisjon av lokalsamfunnsplan for Longyearbyen

Emne Møte med lokalstyret

Dato 2013-02-15

Sted Longyearbyen

Møte nr. 1

Referent Ulla Sennesvik

Utkast til scenarier - innspill

Opprinnelig hensikt med møte var todelt;

1) Presentere og få tilbakemelding på utkast til scenarier

2) Drøfte aktuelle satsingsområdersom kan trekke samfunns-

utviklingen i LYB i ønsket retning .

På bakgrunn av at tidsrammen for saken ble såpass begrenset, ble 

det kun tid til en kort gjennomgang på pkt 1.

Følgende ble kommentert i fht scenariene ( individuelle 

kommentarer, ikke vedtak):

- Betydnignen av potensiell framtidig oljeaktivitet i 

nordområdene bør tydeliggjøres

- Svalbardtraktaten – det var litt delte meninger om hvorvidt 

denne er å anse som en uforanderlig premiss eller ikke. På 

den ene siden representerer den nasjonal politikk som må 

følges, på den andre siden skal den reforhandles i 2025, og 

da kan forhold endres.

- Begrepet “statlige overføringer” bør ikke brukes ( negativt
ladet)

- Kunnskapsintensive bedrifter og statlige virksomheter er og 
blir viktig å satse på framover for Longyearbyen

- Kull som lokal energikilde vil være viktig i overskuelig 
framtid, uansett nasjonal miljøpolitikk. 

- Kompetanse på CO2-rensing kan bli ny næringsvei

- Det var også delte meninger om hvorvidt man i scenariene 
skal løfte blikket utover LYB eller ikke. Planen gjelder for LYB, 
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men utviklingen her vil være avhengig av regionale og nasjonale trender og 
drivkrefter. 

- Forhold knyttet til egenskaper ved scenarioer ble også drøftet; hvor realistiske de skal 
være, og hvorvidt de burde oppsummeres i ett, foretrukket scenario.  

- Det ble referert til framtidsscenarioer for oljeutvinning i nord (fram mot 2050) 
utarbeidet på nasjonalt nivå, og det ble drøftet å hente inn involverte forskere fra 
dette prosjektet for å presentere dette for lokalstyret.


